Verslag leden vergadering Dorpsraad Kaag-Buitenkaag d.d. 12 mei 2017
Locatie: de Ontmoeting
Aanwezig Dorpsraad: H. Feitsma, H. Looijestein, J.W. Buitink, M.Y. Hamacher,
Aanwezigen: 31 bewoners Kaag en Buitenkaag, Wethouder H. Haarman (Kaag en Braassem),
C. Groothals (HAP), de heer Stut (Politie).
Verhinderd met bericht: J. Rip (Dorpsraad), L. Roubos (Politie), A. van Bezooijen (fractie ChrisenUnieSGP).

1. Opening
De voorzitter heet aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Mededeling
- De voorzitter informeer aanwezigen over het mooie initiatief om Koningsdag op ludieke wijze
met de bewoners te vieren. Het was ontzettend gezellig en goed georganiseerd. Als u dit niet
heeft meegemaakt dan roep ik u op om Koningsdag volgend jaar absoluut mee te maken.
- De voorzitter vermeld dat onder de aanwezigen zijn; de heer Stut (wijkagent), de heer H.
Haarman (Wethouder Kaag en Braasem), en de heer Chris Groothals (Vertegenwoordiger
HAP).
- De heren J. Rip van de Dorpsraad en H. v.d. Koppel van de Groengroep zijn helaas
verhinderd.
3. Verslag vergadering 25 november
- Verslag wordt vastgesteld met complimenten van Hans de Bruijn.
4. Bestuurssamenstelling
De voorzitter geeft een toelichting. We hebben afscheid moeten nemen van Vice Voorzitter
H. Doedijns. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de heer J.W. Buitink is toegetreden. Ook
hebben wij helaas afscheid moeten nemen van mevrouw B. Ter Rahe
U heeft kennis kunnen maken met de nieuwe secretaris, mevrouw M. Hamacher. Daarnaast
hebben wij versterking gevraagd aan mevrouw R. Smit. Zij wil tot de Dorpsraad toetreden.
Daarmee is qua samenstelling de verhouding tussen Kaag en Buitenkaag niet meer in
verhouding. De voorzitter roept de bewoners van Buitenkaag op om zich aan te melden.
5. Financieel Verslag
De Penningmeester/Kascommissie, de heer H. Looijestein, doet verslag. Afgelopen jaar werd
positief afgesloten. Er heeft een cursus AED plaatsgevonden. De AED is inmiddels geplaatst
bij de pont en aangesloten op elektriciteit zodat ze in de winter ook blijven functioneren. De
Dorpsraad geeft bijgedragen aan evenementen zoals Sinterklaas, de 5 mei viering, de
nieuwjaarsreceptie etc. De kascommissie, de heer G.J. van der Maden en mevrouw R.
Joosten , hebben een verklaring afgegeven dat zij de boekhouding hebben goedgekeurd.
Mevrouw Annemarie . Van Gerven gaat de heer Van der Maden dit jaar vervangen. We zijn
nog op zoek naar een reserve. De heer Aat Wols meldt zich staande de vergadering aan. De
voorzitter bedankt de kascommissie.
6. Borrel Dorpsraad
De heer J.W. Buitink informeert de aanwezigen over een nieuw initiatief om periodiek een
dorpsborrel te organiseren dat beurtelings op een horeca-locatie van Kaag of Buitenkaag
wordt georganiseerd. We hebben de eerste borrel gehouden bij tante Kee dat tevens
gelegenheid bood om de verbouwing te bezichtigen. De borrels worden in de Heen en Weer
aangekondigd onder vermelding waar u zich kunt aanmelden als u aanwezig wilt zijn.
De bewoners van de Buitenkaag worden opgeroepen om ook naar de borrels te komen.
Wat kunt u verwachten? Gezellig borrelen en bijpraten met uw medebewoners, er is
gelegenheid voor het stellen van vragen aan de Dorpsraad.
De volgende borrel wordt gehouden op de Buitenkaag op 16 juni a.s. bij Lakesite van 17.00 –
18.30 uur. De borrel is voor eigen rekening maar de Dorpsraad regelt een borrelhap. U bent
van harte welkom!!

7. Visie Ringdijk
- De heer H. Looijestein doet verslag en geeft in een presentatie de belangrijke
ontwikkelingen weer, waarvan hieronder uitgebreid verslag:
- Betrokkenen tot nu toe: de Dorpsraad is vertegenwoordigd in een werkgroep die zich
buigt over vernieuwing van de Ringvaart. Deze werkgroep is door de gemeente
Haarlemmermeer samengesteld door alle dorpskernen uit te nodigen. Het rapport is zeer
uitgebreid. De dorpsraden hebben een presentatie gekregen van deze plannen. Het plan
is openbaar en gepubliceerd in diverse kranten. De bewoners krijgen nog inspraak in de
volgende ronde, waarbij de plannen per kern aan bewoners worden voorgelegd.
- Visievorming: bij aanvang werd begonnen met de visie vorming ‘hoe mooi kunnen we het
hier ooit maken’? Men wil iets doen aan het parkeerbeleid, de verkeersdrukte, de
verpaupering door half verzonken bootjes die her en der liggen. In het kort komt het erop
neer de dijk mooier te maken.
- Realisatie: de implementatie van het plan vangt aan met veiligheid en leefbaarheid. Het
rapport is ingediend bij het College en deze is akkoord. Het rapport wordt nu voorgelegd
aan de raad. Indien deze akkoord gaat kan het plan gebudgetteerd worden en vangt naar verwachting - de realisatie in 2018 aan. In overleg met de diverse kernen worden
deze plannen uitgevoerd. Ook het advies van de politie is opgenomen in het rapport,
waarbij het verkeer van de Ringdijk voorrang heeft boven ander verkeer.
- Stimuleren van toerisme over land en watertoerisme: diverse initiatieven zijn opgenomen
voor het stimuleren van toerisme.
- Problemen: er zijn meerder beheerders, Rijnland, Hoog Heemraadschap en de Gemeente
en Provincie. De Gemeente mag parkeerplaatsen en objecten plaatsen langs de ringdijk,
terwijl de grond weer eigendom is van Rijnland. Als zich een koper van het water meldt,
wordt eerst de bewoner geïnformeerd (1e kooprecht).
- Wensen per kern: per kern zijn er wensen en problemen geschetst. De resultaten van
deze analyse heeft geleid tot verschillende voorstellen van oplossingen. Voorbeelden
hiervan zijn dat er wordt geprobeerd - waar het kan -om ook wandelpaden aan te leggen.
In ieder geval zal de Ringdijk eenduidig worden ingericht. Als trekpleister voor het
toerisme worden op historische punten informatieborden geplaatst en worden kansen
voor recreatie benut en samenwerking tussen de 3 overheden verbeterd (provincie,
gemeente en overheid). Parkeergelegenheid komt waar mogelijk onder de dijk.
- Verkeer situatie: de dijk hier en daar als het ware ‘doorknippen’ en het verkeer laten
omrijden om het verkeer van de dijk af te dwingen. Er komen fietspaden in de 50 km zone
en een fietsstraat in de 30 kilometerzone. De chicanes worden verwijderd omdat deze
veel gevaar opleveren voor de fietsers. Er komt waar mogelijk een Jaagpad langs de dijk
en plekjes voor recreatie om het gebied langs de dijk mooi te maken (o.a. bij Leeghwater).
Hier is o.a. de Groengroep mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Het standbeeld
Leeghwater komt van Hoofddorp naar het gemaal.
- Suggestie aan de Dorpsraad: de heer De Bruijn oppert dat een sluis zou leuk zijn zoals
deze vroeger was (1860) zodat je met de boot door Haarlemmermeer kunt varen
(voorbeeld: Roelofarendsveen).
- Vindplaats: op de website van de Dorpsraad is het volledige rapport opgenomen. Het
rapport staat ook op de website van de gemeente. Er is ook een film ontwikkeld ‘het
verhaal van de ringdijk’ op YuoTube.
Pauze
8. Kaageiland
De heer M. de Groot informeert de aanwezigen over de uitbreidingsplannen van het
boerenbedrijf van Van Ruiten. Er is 29 maart jl. een bijeenkomst geweest om de naaste
bewoners te informeren. Daarbij waren eveneens de Dorpsraad en de Gemeente aanwezig.
Het plan is om een stal in het weiland te plaatsen (9 meter hoog, 85 meter lang en weiland
breed). Hiervoor heeft de heer Van Ruiten een adviesbureau ingeschakeld. De heer Van
Ruiten wil biologisch gaan boeren en zijn stal uitbreiden van 55 naar 85 koeien. De heer De
Groot heeft tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden de afgevaardigde van de
Gemeente uitgenodigd voor een rondleiding over het eiland zodat deze een goede impressie
van de locatie van de te plaatsen Stal en omgeving kan krijgen. Dit is inmiddels gebeurd. De
bewoners gunnen de heer Van Ruiten Johan het initiatief om biologisch te gaan maar hebben
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tevens een aantal bezwaren bij het huidige voorstel (lichtvervuiling, laarzen pad, weidevogels,
zichtzones etc.). Ook is de heer Van Ruiten voornemens om van de huidige loods een
botenstalling te maken. De bewoners hebben hier bezwaar tegen gemaakt omdat het
gevolgen heeft voor het verkeer op het eiland en de pont.
Vraag: plannen van het boerenbedrijf van Vlugt bekend? Voorzitter: hierover is de Dorpsraad
niets concreets bekend.
De wethouder informeert de aanwezigen over alternatieven die er zijn om de huidige stallen te
vervangen. De Gemeente wacht het nieuwe voorstel van de heer Van Ruiten af waarin hij met
de opmerkingen van de buurtbewoners rekening heeft gehouden. De bewoners informeren of
de Gemeente al een standpunt heeft genomen. De Wethouder reageert: eerder heeft de
Gemeente een positieve grondhouding ingenomen maar pas als de nieuwe plannen bekend
zijn kan een formeel standpunt worden ingenomen. Voorts is afgesproken dat als deze
plannen bekend zijn, de initiatiefnemer de buurt informeert en zal bevragen. Tevens dient de
initiatiefnemer te laten zien wat hij met de opmerkingen van de omwonenden heeft gedaan,
zodat de Gemeente dit mee kan nemen in het besluit.
De voorzitter geeft een toelichting: de aanleiding van de plannen van de heer Van Ruiten zijn
dat het bedrijf conform wetgeving moet worden aangepast. Laten we hopen dat wij elkaar
hierin kunnen vinden, in een plan dat voor iedereen acceptabel is.
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Gemeente Kaag en Braassem; de voorzitter geeft een toelichting. De Dorpsraad wordt door
de Gemeente over de maatschappelijke agenda van de Gemeente geïnformeerd. Hiervoor
zijn er regelmatig vergaderingen bezocht, zodat de Dorpsraad de bewoners kan informeren
over Kaag diverse belangrijke zaken (o.a. buurtjeugd, sociale woningbouw, politie etc.).
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Snelverkeer: hierover is geen nieuws te melden maar de Dorpsraad blijft de ontwikkelingen
volgen.

-

Vervanging stoepen veerpont: er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan een met de
Gemeente en de bewoners. Hierbij werden de plannen gelanceerd, waarbij o.a. aan de orde
kwamen: het verplaatsen van de pont, de vervanging van de veerstoepen. (Dit plan betreft
niet de aanbesteding van de pont in 2018). Dit alles om de verkeerssituatie veiliger maken. De
Gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer beraden zich hier op. Er heeft nog geen
terugkoppeling naar de Dorpsraden plaatsgevonden.
De Wethouder geeft een toelichting: In het najaar 2016 werd een toelichting gegeven aan de
bewoners van de Kaag en Buitenkaag. Er waren helaas maar weinig mensen van de
Buitenkaag aanwezig. De Gemeente heeft daarom op de Buitenkaag nog een bijeenkomst
gehouden (Haarlemmermeer beraad zich hier nu op). Binnenkort volgt een terugkoppeling
hiervan aan de Dorpsraad.

9. ORS: Omgevings-Raad Schiphol.
De heer J.W. Buitink geeft een toelichting. De Aalsmeerbaan is nu in gebruik (en niet de
Kaagbaan). Hij heeft contact opgenomen met de heer C. Muller (voorganger) om zich te
informeren over de ontwikkelingen rondom Schiphol.
Schiphol zit qua vliegverkeer aan haar plafond. Een veiligheidsrapport (luchtverkeersleiding)
wijst uit dat Schiphol eerst moet voldoen aan de eisen voordat zij verder mogen uitbreiden.
Er wordt binnen Schiphol onderzocht of aanvliegen vanuit een andere hoek tot minder
geluidshinder leiden. Schiphol heeft aangegeven te willen uitbreiden maar kan dit omwille van
de milieuwetgeving niet meer. Mocht de luchtvaart op termijn schoner worden dan kunnen er
meer vliegbewegingen worden gemaakt. Ook fijnstof is gemeten, waarbij opvalt dat de wind
uit het westen komt in 48% van de gemeten tijd. Het zou dus slim zijn om de meetstations
hierop in te richten. Er wordt getracht om RIVM zover krijgen dat er ook een meetstation op de
Kaag geplaatst wordt. Ook meldt de heer Buitink dat helaas op 23 juni de Kaagbaan weer
open zal gaan.
De voorzitter roept op – zoals eerder gedaan - om namens de Dorpsraad deel te nemen t.b.v.
ORS. Deze oproep is nog steeds van kracht.
10. Rondvraag
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Vraag: voor welk gebied geldt de 30 km zone? Geldt dit ook voor fietsers? Dit wordt toegelicht
aan de hand van het plan visie Ringdijk waarin de gebieden voor 30 en respectievelijk 50
kilometer worden geschetst.
Vraag: er wordt geïnformeerd naar de voortgang van de Groengroep. Voorzitter: helaas is de
Groengroep deze vergadering niet vertegenwoordigd. De Groengroep geeft regelmatig
updates aan de Dorpsraad en zal ook bij de volgende Algemene Leden Vergadering aanwezig
zijn voor een toelichting. Zodra er meer bekend is, zullen wij u via de Heen en Weer in kennis
stellen.
Vraag: de bewoners van de Buitenkaag hebben veelal zicht op parkeerplaatsen en auto’s.
Terwijl het parkeerterrein aangelegd voor de werknemers slecht gebruikt wordt (veelal 40 tot
50 plaatsen open). Daarnaast is het verkeer hard rijdend. Men informeert of dit valt onder de
zorggarantie van firma Van Lent, daar het veelal auto’s van deze firma betreft. Voorzitter: De
Dorpsraad zal dit meenemen in het overleg met Van Lent. Toelichting Hans de Bruijn: dit punt
is eerder een punt van discussie geweest. Destijds heeft de Dorpsraad een plan gemaakt voor
betaald parkeren. Hiermee stemden de Buitenkaag bewoners niet in. Voorzitter: wij nemen
hierop geen standpunt in vanuit Kaag of Buitenkaag maar vragen wel regelmatig aandacht
voor hardrijden.
Mededeling: Eric van de Wansem vraagt aandacht voor het Kaag muziekfestival. Er wordt
naar vrijwilligers gezocht om te helpen met de organisatie van deze dag. Je hoeft niet de hele
dag beschikbaar te zijn, maar dat mag ook een dagdeel of voor een paar uren. U kunt zich
opgeven bij Eric.
Uitnodiging: de heer H. Scheffers deelt mee dat voor bewoners van de Kaag en Buitenkaag
een open Golf toernooi wordt georganiseerd. Dit doet hij samen met de heer H. Doedijns en
wordt gehouden op 2 september a.s. U kunt zich bij hen opgeven. Maximaal kunnen 25 tot 30
mensen samen golfen.
Aanbod: de heer R. Terrenao biedt aan om de website te voorzien van notulen en belangrijke
informatie voor de bewoners van Kaag en Buitenkaag.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de
vergadering.

